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Geda Paulsen, keeletoimetaja

Jaan Kaplinski on avaldanud arvamust, et eesti keel ei sobi tänapäeva ühiskonda
teaduskeeleks, kaotades sellega oma soomeugrilisi jooni („Parem, kui eesti keel ei
ole teaduse keel“, http://jaankaplinski.blogspot.com.ee/2017/06). See esialgu ehk
veidi äkilisenagi tunduv mõte annab põhjust iseenesestmõistetava üle järelemõtlemiseks, mis on ju alati kasulik.
On vägagi intrigeeriv kujutleda, milline võiks olla eesti keel, mis ei puutuks
kokku teadusmaailmaga. Mul tekib kohe hulganisti küsimusi. Kas ja kuidas võiks
selline olukord olla võimalik, nii et keel oleks ikka veel täisväärtuslik ning kõigis
ühiskondlikes sfäärides-žanrites-registrites toimiv? Kuidas hoomaksime aina
teaduspõhisemas maailmas toimuvat, kui meil poleks võimalust sellega oma emakeeles suhestuda? Kas eesti keelt peaks „kokku laskma“ ainult sugulaskeeltega ja
kuidas seda korraldada? Kas „soome-ugri“ on ühtne, teiste keelte ja kultuuride
mõjutustest puutumata etnolingvistiliselt piiritletud (keele)nähtus? Kui me just ei
taha lahendada neid küsimusi mingil spekulatiivsel moel, mis oleks kindlasti lihtsam ja kiirem tee, läheb vaja ajaloolaste, etnoloogide, geeni-, neuro-, keeleteadlaste jt alade spetsialistide pikaajalist visa tööd. Kas selline uurimine peaks toimuma mingis kindlas (soome-ugri) keeles või hoopis mõnes valitsevas teaduskeeles?
Omaette küsimus on, mida tähendab oma uurimustööst emakeeles mõtlemine,
rääkimine ja kirjutamine teadlasele ning teiselt poolt teadustulemuste üle arutlevale üldsusele. Tänavuaastastes Horisondi numbrites ilmuvad rubriigi „Eesti teadus
100“ raames teadusloolase Erki Tammiksaare artiklid meie teadusloo sünnivaludest
ja kasvuraskustest läbi ajaloo keerdkäikude. Neist peegeldub selgelt, kui keeruline
ja saatust trotsiv on olnud eesti keele kujunemine teaduskeeleks (vt nt „Stiihiline
periood Eesti teaduse arengus (1919–1936)“, Horisont 3/2017). Eesti teaduskeel ei
olnud võõrterminitest „puhas“ eesti keel (pigem vastupidi) ega ka kaugeltki mitte
küps erinevate valdkondade teaduslike probleemide põhjalikuks käsitlemiseks.
Rahvusülikooli avamisega Tartus aastal 1919 algas toonastel akadeemikutel kibekiire teadussõnavara loomise ning teaduskeele selgemaks muutmise aeg – selliseks
keeleks, millest ka lugejail oleks võimalik aru saada. Selle eest, et võime täna eesti
teaduskeelde iseenesestmõistetavusena suhtuda, võlgneme tänu just nendele esimestele eestikeelset teadust esindavatele professoritele ja õppejõududele.
Arko Olesk teeb selles Horisondi numbris Nõukogude Eesti populaarteaduslikku
ajakirjandust lahates huvitava tähelepaneku: „[---] teaduses on alati olnud mingisugune olemuslik populariseeriv tuum, mis säilib ja leiab väljenduse oludest
sõltumata.“ Ehk võiks ka teaduskeelt võtta oma olemuselt sama loomuliku nähtusena nagu keel üldse, kuigi oskuskeele areng (ja kooskõla leidmine eesti keelega
üldisemalt) nõuab teinekord teadlikke pingutusi. Ideed ja avastused on selleks,
et neid jagada. Teaduskeele edenemine ei võta ära tükki meie maailmavaatest, see
võib hoopis vahendada meile meie endi uusi või unustatud kombeid ja uskumusi –
lugege kasvõi Marju Kõivupuu artiklit „Tagametsast supermarketisse: kust saab
joogivesi plastpudelisse ehk tõsilood elust enesest“ värskest Horisondist! •
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